
Уважаеми колеги и партньори на Caparol, 
С тази информация имаме удоволствието да Ви обявим нов продукт: 

Caparol PU-2K Sealer Satin / Gloss
Двукомпонентно полиуретаново покритие, специално създадено за душ 
зоната. 
Предпазва третираните повърхности от проникване на вода, влага, прах и 
агресивни вещества (соли и алкални вещества). Запечатва микропукнатини 
те и осигурява защита срещу надраскване и други повърхностни повреди, без 
да променя структурата, нюанса или блясъка на основата.

Характеристики: 
- Използва се върху стени, тавани или     
   подове от микроцимент 
- Предлага се в два варианта гланц:  
   сатен и гланц 
-  Устойчив на UV 
-  Пропусклив за водни пари 
-  Устойчив на алкални вещества и  
   соли 
- Много лесен за нанасяне 
- Не променя цвета и структурата 
   на декоративната техника (основата)

Цвят: безцветен 
Опаковка: 1 kg (A+B) 
Разход: 70 g (при гладки повърхности)



Приложение:
 
Преди да нанесете продукта се уверете, че основата е идеално суха и обезпрашена. Не 
се препоръчва нанасянето на продукта при температура на повърхността под +8˚C. При 
нанасяне върху стари бои или импрегниращи разтвори е препоръчително да проверите 
адхезията върху малка тестова повърхност, за да се провери съвместимостта на 
материалите. 

В душ зоната, уплътнителят трябва да се нанесе на 2-3 
равномерни слоя с плавни движения с помощта на четка 
или валяк. Времето, необходимо за съхнене на всеки слой е 
минимум 12 часа. 
В зоните, където няма да има директно обливане с вода е 
достатъчно да положите 1 слой. 

Отвореното време за работа е прибл. 30 минути, в зависимост от условията на обекта. 
Не нанасяйте продукта след изтичане на това време!

Моля, уведомете всички търговски представители и партньори, които се интересуват от 
продуктовата гама Caparol. Информация за продукта може да намерите на www.caparol.bg

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Манастирски ливади изток, бл. 19   www.caparol.bg
showroom@caparol.bg
0887803298

Съвместими продукти от гамата Caparol за декоративни/креативни техники:

  • Arte Noblissima  • Stucco Eleganza
  • Arte Fino   • Stucco Satinato
  • Arte Lasur   • MultiStruktur Fein/Mittle/Grob
  • Metallocryl Interior • DecoLasur Glanzend/Matt
  • StuccoDecor Di Perla • Creative technique “Kristall”
  • StuccoDecor Di Luce • Creative technique “Sandstein”


